
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Голова правлiння       Козiброда Ярослав Iванович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
26.03.2019 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" 
2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 

46023, Тернопiль, 15 Квiтня, 6 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

22607719 
5. Міжміський код та телефон, факс 

0352 243014 0352 244007 
6. Електронна поштова адреса 

sekretar@orion.te.ua 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.03.2019 

 (дата) 
2. Повідомлення 
опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці 

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyva-
informatsiia 

в мережі 
Інтернет 26.03.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з 
урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 

і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 

афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства 

№ 
з/п 

Дата 
повідомлення 

емітента 
особою, що 

здійснює 
облік права 
власності на 

акції в 
депозитарній 
системі, або 
акціонером 
(власником) 

Ознака типу 
відомостей про 
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або 
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кількості 
акцій, які 

належать їй та 
її афілійованим 

особам 

Повне найменування 
юридичної особи - власника 

(власників) або прізвище, імя, 
по батькові (за наявності) - 
фізичної особи -власника 
(власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи – 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи – 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) до 
зміни (у відсотках 

до статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) після 
зміни (у відсотках 

до статутного 
капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 25.03.2019 95 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Самбiрський 
радiозавод "Сигнал"  

37752996 0 96.1290 

Зміст інформації: 
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громадських формувань 
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25.03.2019 року Акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон» отримало вiд акцiонера Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Самбiрський радiозавод "Сигнал" (мiсцезнаходження: 81400, Львiвська область, мiсто Самбiр, вулиця Виговського, 7, код 
ЄДРПОУ 37752996) (далi - Товариство) повiдомлення щодо обов’язкового продажу акцiй на його вимогу акцiонерами Акцiонерного товариства 
«Тернопiльський радiозавод «Орiон» вiдповiдно до положень ст.65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», так як 17.01.2019р. ТзОВ 
"Самбiрський радiозавод "Сигнал" стало прямим власником домiнуючого контрольного пакету простих iменних акцiй Акцiонерного 
товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» внаслiдок придбання державного пакету акцiй за результатами проведеного аукцiону через 
електронну торгову систему «ProZorro.Продажi». 
1.Кiлькiсть акцiй АТ «ТРЗ «Орiон», що належали ТзОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" до набуття домiнуючого контрольного пакету акцiй 
Товариства, становила 0 штук. 
До набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй, розмiр частки, яка прямо належала Товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Самбiрський радiозавод "Сигнал" в загальнiй кiлькостi акцiй становила 0 вiдсоткiв та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
0 вiдсоткiв. Розмiр частки, пiсля набуття права власностi, яка прямо належить Товариству в загальнiй кiлькостi акцiй становить 96.1290 
вiдсоткiв та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становить 99.068 вiдсоткiв. Прiзвище, iм'я, по батьковi/ найменування юридичної особи, 
визначеної особами, що дiють спiльно, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65.1 Закону Україн "Про акцiонернi 
товариства" вiдсутня. 
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2. Структура власностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Самбiрський радiозавод "Сигнал", що набуло право власностi на 
домiнуючий контрольний пакет акцiй АТ «ТРЗ «Орiон», та його афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим особам 
належали акцiї товариства станом на 20 березня 2019 року:  
1. Прiзвище, iм’я по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Самбiрський радiозавод «Сигнал»; мiсцезнаходження: 81400, Львiвська область, мiсто Самбiр, вулиця Виговського, 7, код ЄДРПОУ 37752996. 
2. Тип особи: юридична особа. 
3. Тип участi у набуттi домiнуючого контрольного пакета акцiй: 1. 
4. Участь особи в товариствi, %: пряма 96,1290%; опосередкована: 0%; сукупна: 96,1290%. 
5. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) особи (для юридичних осiб): Громадянка України Коцюмбас Олександра Богданiвна, мiсце 
проживання: Україна, 79022, Львiвська область, мiсто Львiв, Залiзничний район, вулиця Головатого, будинок 4, квартира 30. 
6. Кiлькiсть акцiй товариства, що належали третiм особам до набуття особою домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства: 0. 
3.Найвища цiна, за якою ТзОВ «Самбiрський радiозавод «Сигнал», його афiлiйованi особи придбавали акцiї АТ «ТРЗ «Орiон» протягом 12 
мiсяцiв, що передують датi набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з датою набуття, становить 0,57 грн (нуль гривень 
п’ятдесят сiм копiйок) за одну акцiю.  
4.17 сiчня 2019 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський радiозавод «Сигнал» набуло право власностi на домiнуючий 
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контрольний пакет акцiй АТ «ТРЗ «Орiон» за результатами проведеного аукцiону через електронну торгову систему «ProZorro.Продажi»на 
пiдставi Договору №01-П купiвлi-продажу об’єкта малої приватизацiї – державного пакета акцiй акцiонерного товариства «Тернопiльський 
радiозавод «Орiон» в кiлькостi 99 543 480 штук, номiнальною вартiстю 24 885 870,00 грн, що становить 96,1290% статутного капiталу 
Товариства, укладеного мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi та ТзОВ «Самбiрський 
радiозавод «Сигнал» 09.11.2018р. 
5.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський радiозавод «Сигнал» (мiсцезнаходження: 81400, Львiвська область, м. Самбiр, вул. 
Виговського, 7, код ЄДРПОУ 37752996) в депозитарнiй установi ТОВ «БАЛТIК ФIНАНС ГРУП» (мiсцезнаходження: 79040, м. Львiв, вул. 
Городоцька, 367-а, код ЄДРПОУ 36797165; лiцензiя: АЕ №263312 вiд 12.09.2013р.; код депозитарної установи в НДУ – 402768; рахунок 
депозитарної установи в НДУ 100024 – UA40402768) має вiдкритий рахунок в цiнних паперах №402768-UA40000231. 
Договiр, на пiдставi якого Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський радiозавод «Сигнал» i третi особи узгоджували б свої дiї 
щодо набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй АТ «ТРЗ «Орiон» не укладався, оскiльки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Самбiрський радiозавод «Сигнал» набуло домiнуючий контрольний пакет акцiй АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон», не дiючи спiльно з 
третiми особами, якi не є її афiлiйованими особами. 
 


